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รายละเอียดรายวิชา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : วิทยาเขตสงขลา-พัทลุง/คณะนิตศิาสตร์   

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

รหสัวิชา   0801345 
     ช่ือวิชา    ตัว๋เงิน (Bills and Notes) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนช่ัวโมง 
           3 หนว่ยกิต (3-0-6) 
 
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต / รายวิชาในหมวดเอกบงัคบั 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนากร โกมลวานิช (วิทยาเขตพทัลงุ)  
อาจารย์จิรนนัท์ ไชยบปุผา  (วิทยาเขตสงขลา) 
 

5. ภาคเรียน/ชัน้ปีที่เรียน 
  ภาคเรียนต้น / ชัน้ปีท่ี 3 
 
6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

- 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  



 

 

 - 
 
8. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา/พทัลงุ 
 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
  12 กรกฎาคม 2561 
  



 

 

หมวดที่ 2  จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัทฤษฎีและหลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายตัว๋เงิน 
พร้อมทักษะในการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย และมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไป
ประยกุต์เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคมได้ 

1.2 เพ่ือให้นิสิตมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา ตดัสินใจอย่างมีเหตผุล และสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์บนพืน้ฐานความรู้ตามหลกัวิชาการทางกฎหมาย 
รวมถึงสามารถส่ือสารความคดิ ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ในรูปของผลงานทางกฎหมายได้ 

1.3 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมลูผา่นเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสม
และรู้เทา่ทนั 

1.4 เพ่ือให้นิสิตให้ความส าคญัและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพระเบียบสงัคม พร้อมทัง้
มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคม 

1.5 เพ่ือให้นิสิตมีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกับภูมิ
ปัญญา ท้องถ่ินเพ่ือสร้างสรรค์สงัคม 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือเพิ่มสาระการเรียนรู้ และปรับกิจกรรมในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบักระบวนทศัน์
กฎหมายยคุโลกาภิวฒัน์ 

2.2 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้จากการเรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียนจากกิจกรรมท่ีหลากหลาย/ได้เรียนรู้สาระ
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายทัง้ในและนอกชัน้เรียนโดยผา่นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและมีความชดัเจนด้านการ
สร้างบณัฑิตของคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
   หลกักฎหมายตัว๋เงิน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัตงิาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง/ภาคเรียน - - 90 ชัว่โมง/ภาคเรียน 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

วิธีการให้ค าแนะน าโดยการจดัเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของนิสิตเป็น
เวลา 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ โดยการประกาศให้นิสิตทราบทางเว็บไซต์หรือติดประกาศหน้าห้องท างานของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

- คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
        1.1 มีคณุธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินยั ซ่ือสตัย์สจุริต เสียสละ สภุาพ ออ่นน้อมถ่อมตน   

ขยนัและอดทนและยดึหลกัธรรมในการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 
        1.2 มีจิตส านกึรับผิดชอบในหน้าท่ีตอ่ตนเองและสงัคม 
       1.3 ตระหนกัและเห็นคณุคา่ศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ในสงัคมพหวุฒันธรรม รวมถึงการเคารพ 
สิทธิมนษุยชน   
        1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพทางกฎหมาย และผดงุความยตุธิรรม 
 

- วิธีการสอน 
  (1) การปฏิบตัตินอนัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย์ผู้สอน 

(2) สอดแทรกระหวา่งการเรียนการสอนทกุครัง้ 
(3) ยกตวัอยา่งปัญหาด้านคณุธรรม จริยธรรมและผลกระทบของการละเลยกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย 

 

- วิธีการประเมินผล 
 (1) ประเมินจากพฤตกิรรมในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 

(2) ประเมินจากพฤตกิรรมความรับผิดชอบในการสง่งานตามก าหนดเวลา 
(3) ประเมินจากพฤตกิรรมการปฏิบตัตินตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลยั 
 

2. ความรู้ 
- ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

        2.1 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรรมชาต ิชีวิตและสงัคม 
       2.2 มีความสามารถในการศกึษา ค้นคว้า และเพิ่มพนูทกัษะท่ีจ าเป็น มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล
สามารถ บรูณาการศาสตร์ตา่ง ๆ ไปประยกุต์เพ่ือพฒันาตนเองและสงัคมได้ 
        2.3 มีทกัษะปฏิบตัิด้านกฎหมาย 

    
- วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย 

(2) อภิปราย 
(3) การท างานกลุ่ม เช่น ให้นิสิตแบ่งกลุ่มและร่วมกันเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) ใน

เร่ืองท่ีส าคญั 



 

 

(4) วิเคราะห์กรณีศกึษา 
(5) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เชน่ ค้นคว้าค าพิพากษาของศาลท่ีเก่ียวข้องกบัคดีตัว๋เงิน 
(6) การท าแบบฝึกหดั  

- วิธีการประเมินผล 
   (1) ประเมินจากผลงาน  

(2) ประเมินจากสอบปลายภาค  
 
3. ทักษะทางปัญญา 

- ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อกฎหมาย ปรับบทข้อกฎหมายมาใช้กบั
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ได้อยา่งเหมาะสม  
         3.2 มีความมุง่มัน่ ใฝ่รู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์สงัคม 

 
- วิธีการสอน 
 (1) บรรยาย 

(2) การอภิปราย/กระบวนการกลุม่ 
(3) ฝึกให้คดิและตดัสินใจอยา่งเป็นระบบจากโจทย์ปัญหาด้านกฎหมาย 
 

- วิธีการประเมินผล 
  (1) สอบปลายภาค 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
        4.1 เคารพระเบียบสงัคม และมีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคม 
        4.2 มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี เคารพและให้คณุคา่แก่ตนเองและผู้ อ่ืน 
        4.3 จิตอาสาและท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนทัง้ในฐานะผู้น าและสมาชิกของชมุชนและสงัคม  
        4.4 เรียนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกบัสมาชิกในสงัคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมได้อยา่งมีความสขุ 
        4.5 สว่นร่วมในการสง่เสริม พฒันาและท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 
   

- วิธีการสอน 
 (1) บรรยายในชัน้เรียนประกอบเอกสารการเรียนการสอน 
 (2) การท างานเป็นกลุม่ 
  



 

 

- วิธีการประเมินผล 
  (1) ประเมินจากการท ากิจกรรมกลุม่ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 
  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการสง่งานตามเวลา 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
        5.1 มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปประเดน็ น าเสนอ 

และส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
        5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและรู้เทา่ทนั 
        5.3 มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัตอ่การท างานท่ีเก่ียวกบักฎหมายได้ 
       5.4 สามารถส่ือสารความคดิ ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางกฎหมายได้ 
 

- วิธีการสอน 
   (1) เน้นการฝึกทกัษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  (2) สง่เสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
  (3) มอบหมายงานให้นิสิตท ารายงานเป็นกลุ่มโดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และ
อินเตอร์เน็ต 
 

- วิธีการประเมินผล 
   (1) ประเมินจากความรับผิดชอบในการจดัท ากิจกรรมกลุม่ 
  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการสง่งานตามก าหนดเวลา 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน  
  



 

 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ส่ือที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - ชีแ้จงค าอธิบายรายวิชา ตลอดจน
ภาพรวมเก่ียวกบัหลกักฎหมายตัว๋
เงิน 

3 บรรยาย ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

2 - วิวฒันาการของกฎหมายตัว๋เงิน 
- ลกัษณะทัว่ไปของสญัญาตัว๋เงิน 
- คูส่ญัญาในตัว๋เงิน 
- บทบญัญัตทิัว่ไปของสญัญาตัว๋เงิน 

3 - บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างคดีท่ี
เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท  
- การท างานกลุม่ เชน่ 
ให้นิสิตแบง่กลุม่และ
ร่วมกนัเขียนแผนท่ี
ความคดิ (Mind 
Mapping) ในเร่ืองท่ี
ส าคญั 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

3 - 4 - ตัว๋แลกเงิน 6 - บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างคดีท่ี
เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท 
- การท างานกลุม่ เชน่ 
ให้นิสิตแบง่กลุม่และ
ร่วมกนัเขียนแผนท่ี
ความคดิ (Mind 
Mapping) ในเร่ืองท่ี
ส าคญั 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

5 - 7 - การโอนตัว๋แลกเงิน 
- การรับรอง 
- การอาวลั 

9 - บรรยาย (โดยอ้างอิง
วิทยานิพนธ์ดษุฎี
บณัฑิต ของ เสาวณีย์ 
อศัวโรจน์)พร้อม

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 



 

 

ยกตวัอย่างคดีท่ี
เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท 
- มอบหมายงานให้
ค้นคว้า เชน่ ค้นคว้าค า
พิพากษาของศาลท่ี
เก่ียวข้องกบัคดีตัว๋เงิน 

8 - สิทธิไลเ่บีย้ 3 บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างคดีท่ี
เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

9 สอบกลางภาคเรียน ส าหรับนิสิตสาขาวิชาอ่ืน 

10 -   การใช้เงิน 
 
 

3 บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างคดีท่ี
เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

11 - 12 - เช็ค 
- ตัว๋สญัญาใช้เงิน 

6 - บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างคดีท่ี
เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท 
- มอบหมายงานให้
ค้นคว้า เชน่ ค้นคว้าค า
พิพากษาของศาลท่ี
เก่ียวข้องกบัคดีเช็ค 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

13 - อายคุวาม 3 บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างคดีท่ี
เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

 

14 - ตัว๋เงินปลอม ตัว๋เงินถกูลกั ตัว๋เงิน
หาย 

3 บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างคดีท่ี

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 



 

 

เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท 

15 - การคุ้มครองผู้ใช้เงินตามตัว๋ 3 บรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างคดีท่ี
เก่ียวข้อง กิจกรรมท้าย
บท 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

16 - น าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียน/ สรุป
ภาพรวมทัง้หมด 

3 - บรรยาย 
- น าเสนอผลงานหน้า
ชัน้เรียน 

ผศ.ธนากร โกมลวานิช 
อ.จิรนนัท์ ไชยบปุผา 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 

 ( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 
 

ล าดับ
การ 

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

ลักษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
คะแนนท่ี 
ประเมิน 

1 ด้านคณุธรรม
จริยธรรม  
(ข้อ 1.4) 

สงัเกตพฤติกรรม/การท ารายงานกลุม่ 
 

ทกุสปัดาห์ ผา่น/ไมผ่า่น 

2 ด้านความรู้/ด้าน
ทกัษะปัญญา  
(ข้อ 2.1, 3.1, 3.2) 

สอบปลายภาคเรียน 
 

18 100 

3 ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ด้าน
บคุคลและความ
รับผิดชอบ  
(ข้อ 4.1) 

ความร่วมมือในการท างานกลุม่ของ
นิสิต /การแสดงความคิดเห็น 
 
 

ทกุสปัดาห์ ผา่น/ไมผ่า่น 

4 ด้านการส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี  

 - ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
จดัท ากิจกรรมกลุม่ 

16 ผา่น/ไมผ่า่น 



 

 

(ข้อ 5.2, 5.4)  - ประเมินจากความรับผิดชอบในการ
สง่งานตามก าหนดเวลา 
 - ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
หน้าชัน้เรียน  

 
 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารต าราหลัก 

1.1 ธนากร โกมลวานิช, ค าอธิบายกฎหมายตัว๋เงิน, สงขลา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 2554 
1.2 สหธน รัตนไพจิตร, หลกักฎหมายตัว๋เงิน พิมพ์ครัง้ท่ี 14 , กรุงเทพ : วิญญชูน, 2561 

   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 2.1 ประทีป เฉลิมภทัรกลุ, ค าอธิบาย ตัว๋เงิน บญัชีเดนิสะพดั พิมพ์ครัง้ท่ี 4, กรุงเทพฯ : ส านกัอบรม
กฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา, 2551 
 2.2 ไพฑรูย์ คงสมบรูณ์, ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน พิมพ์ครัง้ท่ี 2, กรุงเทพฯ : นิตธิรรม,2550 

2.3 เสาวนีย์ อศัวโรจน์, การโอนสิทธิตามตัว๋เงิน : ศกึษาในเชิงประวตัิศาสตร์และพฒันาการของกฎหมาย, 
วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544 

2.4 เสาวนีย์ อศัวโรจน์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยตัว๋เงิน พิมพ์ครัง้ท่ี 6 แก้ไข
เพิ่มเตมิ, กรุงเทพ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554 

2.5 อมัพร ณ ตะกัว่ทุง่, ค าอธิบายกฎหมายแพง่และพาณิชย์, กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ,2540 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  3.1 บทความกฎหมายจากเว็บไซด์ห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์ศาลยตุธิรรม (www.library.coj.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.library.coj.go.th/


 

 

 
 

หมวดที่ 7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
      
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 1.2 ให้นิสิตทกุคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวิชาทัง้ด้านวิธีสอน การจดักิจกรรมทัง้ในและนอก
ชัน้เรียน สิ่งสนบัสนนุการเรียนการสอนท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 
 1.3 เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผู้สอนกบันิสิตในทกุชัว่โมงท่ีท าการสอน 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินการสอนโดยการจดัประชมุ ระดมความคดิเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนในปลายภาคเรียน 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 3.1 ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชามาใช้เพ่ือ
พฒันาคณุภาพการเรียนการสอนให้ดีขึน้ 
 3.2 ผู้สอนค้นคว้าความรู้หรือข้อมลูใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอน 
 3.3 กลุม่คณาจารย์จดัอภิปราย/สมัมนาเพ่ือพฒันารายวิชาให้เหมาะสมและทนัสมยั 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
 4.1 ประชมุคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
 4.2 ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขัน้ ก่อนส่งระดบัขัน้ให้งานทะเบียนนิสิตและบริการ
การศกึษา 
 4.3 ก่อนสอบปลายภาคจดัประชมุคณาจารย์เพ่ือออกข้อสอบร่วมกนัเพ่ือให้ได้ข้อสอบท่ีมีมาตรฐาน 
 4.4 คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพหลกัสตูร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และคา่ระดบัขัน้   
 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 น าผลท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลการประชมุสมัมนา น ามาสรุปผลและ
พฒันารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศกึษาถดัไป 


